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 Doa para presbiter petugas di konsistori 
 

Ucapan Selamat Datang 

P1 : Selamat pagi / sore dan selamat beribadah di hari Minggu III 
Sesudah Epifania, 24 Januari 2021, Kiranya ibadah yang kita 

lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan. Pemberitaan Firman 
TUHAN pada ibadah ini disampaikan oleh:  

1. Pdt. Jeffrey Willem Ch. Sompotan pada pukul 09.00 WIB 

2. Pdt. Melkianus Nguru pada pukul 17.00 WIB 
 

UNGKAPAN SITUASI 
P1 :  Dalam hidup beriman, terkadang Tuhan Allah ingin menempa kita 

untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada sebuah kalimat: 

“Dengan apa sebuah emas dapat dimurnikan? Tentu dengan api.” 
Emas yang murni harganya jauh lebih mahal daripada emas yang 

belum dimurnikan?  
  Sama seperti emas, kita juga ditempa oleh Allah melalui pencobaan, 

ujian, pergumulan hidup yang ada supaya kita semakin murni dan 
berharga di hadapan Allah. 

Terkadang kita tidak akan pernah mengetahui tentang rencana Allah 

yang terjadi atas kita. Namun di setiap ujian yang sedang terjadi, 
percayalah bahwasanya Allah sedang bekerja untuk memurnikan kita, 

Allah sedang bekerja untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi 
daripada pribadi sebelumnya. Oleh karena itu dalam setiap pemurnian 

yang dikerjakan Allah, kita dapat berkata: “Bukan kehendakku, 

melainkan kehendak-Mu”. 
 

Ajakan beribadah 
P1 :    Umat Tuhan, marilah dengan hati yang murni dan rasa syukur kepada 

TUHAN, kita menyambut Firman Tuhan hadir di tengah persekutuan 
kita. 

- berdiri- 
 
 

M E N G H A D A P    T U H A N   

 KJ 3 : 1, 4  KAMI PUJI DENGAN RIANG   la=g 4ketuk 
 Syair: Joyful, Joyful, We Adore Thee, Henry van Dyke, 1907 

Terjemahan: E. L. Pohan Shn., 1978 
Lagu: Ludwig van Beethoven, 1824  

1. Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar; 
 bagai bunga t’rima siang hati kami pun mekar. 

  Kabut dosa dan derita, kebimbangan t’lah lenyap. 
 Sumber suka yang abadi, b’ri sinar-Mu menyerap. 
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4. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, 

 menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. 
 Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, 

 ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang.  

V O T U M 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 

langit dan bumi (Mazmur 124:8) 

Umat  1    .      1    .  

  A   -         min 

NAS  PEMBIMBING                  Matius 26:39 

PF      " Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: "Ya 

Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari 
pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, 

melainkan seperti yang Engkau kehendaki."  

S A L A M                  

PF        Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa 
dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai saudara.  

(1 Tim. 1: 2)  
 

Umat  Dan menyertai saudara juga  
 

 

     GB. 16   KAU YANG LAYAK                        do=a ¾ MM+104 
        Syair & Lagu: Thou Art Worthy, Pauline Michael Mills (1898-1995), 

        berdasarkan Wahyu 4:11; 5:9-10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-duduk-  
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DOA HARI INI                

P1 Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan 
kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita: 

Instrumen lembut KJ. 467 
-Umat hening dalam doa pribadi- 

 

  Bapa Mahakudus, kami berdoa kepada-Mu saat ini, dengan 

membawa kehidupan kami yang sarat dengan dosa di 

hadapan-Mu. Kami mengaku kepada-Mu bahwa kami adalah 
umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau 

dan sesama kami. Di dalam hubungan kami dengan sesama, 
kami cenderung untuk tidak jujur. Kami memanipulasi kasih 

pada hal kami mengasihi hanya supaya kami kembali 

menerima kasih.  

 Kristus Yesus Mahapengasih, kami mengaku bahwa kami 

sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau 
dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui 

dan dikenal. Kami sering mencari keuntungan pribadi dengan 
mengatasnamakan pelayanan TUHAN. Kami berkata bahwa 

kami adalah pelayan TUHAN tetapi yang terjadi adalah kami 

sedang melayani diri sendiri, sehingga tanpa kami sadari, kami 
suka mencuri kemuliaan TUHAN. 

   Roh Kudus Maha penyayang, kami menyadari  bahwa sungguh 
dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas 

panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, 

sering kecewa, kurang bertekun dan suka putus asa. Sehingga 
ketaatan yang kami lakukan belum sempurna dan belum 

menyenangkan hati-Mu.  

  Berilah kami kasih pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati 

dan perilaku hidup serta kerja-layan kami oleh Roh Kudus. 
Kami mohon dalam Yesus Krisus, Tuhan dan Penebus kami 

yang hidup. Amin 
 

U KMM. 105 TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU            do=f 3ketuk 
  Syair: Teach Me Thy Will, O Lord, Katherine Grimes 1935, terj. Yamuger 1986 

  Lagu: William M. Runyan 1935  
 

(dinyanyikan ½ suara) 

  Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu; 

nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. 
Kus’rahkan hidupku pada bimbingan-Mu; 

dekatkan diriku kepada-Mu. 
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Ajarlah kukenal anug’rah-Mu. 

Sinarilah dengan t’rang wajah-Mu. 
Hapuskan dosaku, diami hatiku; 

Kiranya ‘ku tetap bersama-Mu. 

  

  

P E L A Y A N A N     F I R M A N 

 

DOA  EPIKLESE 

PF  ……………………………….. 
  

PEMBACAAN  ALKITAB    
PF   Marilah mendengar Firman Tuhan. Haleluya ! 

KJ 472 : 1-2  HALELUYA, HALELUYA   do-g 4ketuk 
Syair (bait 1) dan Lagu: Alleluia, Jerry Sinclair 1972, (bait 2-5)  
Lembaga Literatur Baptis. 

  Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya; 

  Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

  Puji Tuhan, Haleluya, Yesus Kristus, Haleluya; 

  puji Tuhan, Haleluya, Yesus Kristus, Haleluya. 

P1  Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan pada hari 
ini adalah: MATIUS 8 : 1-4,  yang memberitakan :  . . . . 

Demikianlah pembacaan Alkitab. 

PF  Hendaklah Firman-Nya diam dengan segala kekayaaannya di 
antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
KJ 474 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala 

kemuliaan 
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.  

 

K H O T B A H : ………. 

 

TEMA: “BUKAN KEHENDAKKU, TETAPI KEHENDAK TUHAN” 
. . . 

 

(Saat teduh diiringi musik instrumentalia untuk menghayati Firman 
Tuhan yang baru didengar) 
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J A W A B A N    U M A T 

GB. 242 : 1, 3 OH, KASIH ALLAH YANG BESAR    do=d¾MM+76      
Syair dan Lagu: The Love of God, Frederick M. Lehman (1868-1953),  

         terj. Tim Kerja Gita Bakti 2012  

Oh, kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun. 
Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. 

Kar'na besarlah kasih-Nya dib'rikan Put'ra-Nya. 

Oleh darah-Nya damailah, Allah dan manusia. 

Refrein 

Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. 
Oh, kasih Allah s'lamanya di sorga terdengar. 

Walau samud'ra tintanya dan langit biru kanfasnya; 

tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. 
Samud'ra luas 'kan kering melukis kasih-Nya, 

bentangan langit pun kecil menjadi kanfasnya. 
 

PENGAKUAN  IMAN       

                         -berdiri- 

PF   Umat  yang  dikasihi  TUHAN,  marilah kita  mengucapkan dan 
mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli dengan hati dan mulut 

masing-masing berkata :            

Umat       Aku percaya kepada Allah …… 

  -duduk-  

DOA  SYAFAAT   

PF    .................................... 

    Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon : 
Umat       Dengarlah Doa kami. 

PF           Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,  

               yang telah mengajar kami berdoa : 

PF & Umat Bapa kami yang di sorga, …………. 

 ( diakhiri denganDox  GB 389b ) 

 

UNGKAPAN  SYUKUR  

P2  “Janganlah ia menghadap hadirat TUHAN dengan tangan   
hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, 
sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, 
Allahmu.” (Ulangan 16:16b-17) 
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 Mari nyatakan syukur kepada Allah dengan 

mempersembahkan segala yang baik, sebab Dia telah terlebih 
dahulu memberikan yang terbaik bagi kita! 

  

   GB 84  INILAH UNGKAPAN SYUKURKU         do=f 4/4 MM+92 
Syair & Lagu: G. Soumokil 2006   
  

Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepada-Mu; 

kuberikan dari hatiku, terimalah. 
Kupersembahkan kepada-Mu dengan seluruh jiwa ragaku; 

kiranya berkenan di hadirat-Mu. 

[ saatnya memberi persembahan ] 
  

 Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu 
 untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. 

 Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. 
 Pakailah diriku turut maksud-Mu. 

 

P  Marilah berdiri untuk membawa persembahan dalam doa. 
Mari kita berdoa:  

Ya Allah, Sumber segala berkat, terimalah ungkapan syukur 
kami ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi 

pelayanan kasih dan keadilan. Ajar kami untuk selalu jujur 
dalam menghitung berkat-berkat TUHAN di dalam hidup kami 

sehingga kami dengan penuh ketulusan membawa 

persembahan syukur sebagai ungkapan syukur dan terima 
kasih kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, 

AMIN. 

-duduk- 

 

P E N G U T U S A N 

 

WARTA  JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN                                           -berdiri- 

PF Umat Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dengan penuh 
tanggung jawab. Teruslah belajar untuk berjalan dalam 

rancangan TUHAN dengan penuh syukur, sebab rancangan 

TUHAN bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai 
sejahtera untuk memberikan kita masa depan yang penuh 

harapan! 
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              GB 114 DI SETIAP JANJIKU do=d 4/4 MM+80 
 Syair & lagu: Grace Alone, Scott Wesley Brown and Jeff Nelson,  
 Terj. Tim Kerja Gita Bakti 2010 

 Di setiap janjiku dan setiap doaku, 
 juga langkah imanku, kar’na anug’rah-Nya. 

 Tiap gunung kutempuh, harapanku pun teguh, 
 rahmat Tuhan beserta kar’na anugerah-Nya. 

 Refrein 

 Tuhan b’ri anug’rah-Nya, Tuhan b’ri kuasa-Nya. 
 Kristuslah di dalamku, aku menang.  

 Anug’rah-Nya. 

 Every promise we can make, Every prayer and step of faith 

Every difference we can make, Is only by His grace 

Every mountain we will climb, Every ray of hope we shine 
Every blessing left behind, Is only by His grace 

 Refrain 

 Grace alone Which God supplies 

Strength unknown He will provide 
Christ in us, our cornerstone 

We will go forth in grace alone. 

BERKAT 

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta 

terimalah berkat-Nya: 

 TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

 TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi 

engkau kasih karunia; 
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi 

engkau damai sejahtera   

 

GB 399    Amin, Haleluya  

 7   |    1     7      5     7   |   1     .     .     7    |   1      7     5     7   |    1     .     .     ‘ 

 A  -  min,  Ha – le – lu  –  ya !               A  -  min,  Ha – le – lu  –  ya ! 

 7   |    1     3      4     5   |   4     .     .     3    |   5      4     3     4   |    3     .     0     || 

 Ter – pu – ji      na – ma – Mu !             A  -  min,   Ha – le – lu  -  ya ! 

   

SAAT TEDUH 

~Selamat Hari Minggu, Tuhan Memberkati~ 


